
 پزشكي معتبر شركت در همكاري به دعوت

  )01B93(كد آگهي 

 پرتالش و منظم افراد از ونك، دانيم دفتر در خود يتخصص پرسنل ليتكم جهت ،يپزشك نهيزم در فعال و معتبر شركت كي
 :دينما يم يهمكار به دعوت ليذ طيشرا با مرتبط و ديمف يكار باتجربه

 استخدام طيشرا
سابقهحداقل

 ديمف يكار  التيتحص  تخصص

 مالي و يحسابدار حوزه در مفيد تجربه سال 2 حداقل با 

 يبازرگان يحسابدار اسناد ثبت به يكاف تسلط 

 افزارهاي نرم در مهارت Office يمال و  

 آشنا به قوانين حقوقي، اداري، بانكي و اعتبارات 

 يمال گزارشات هيته در مهارت 

 ها بانك و ياجتماع نيتام سازمان ي،اتيمال امور اداره يها يريگيپ به مسلط و آماده  

آمار، اقتصاد،   سانسيل يا پلميد فوق  سال 2
  حسابداري و ساير رشته هاي مرتبط

  . حسابدار 1
  )193(كدتخصص

  سال سابقه كاري مفيد 2با حداقل 

 تسلط كامل به زبان انگليسي 

 پذيري طرحها با تجربه در برآورد اقتصادي و توجيه 

  آمار و احتماالت با توان كافي در تجزيه و تحليل بازارمسلط به مباني 

  ،تسلط كامل به اينترنتOffice، Sql Server افزارهاي آماري و نرم  

 سال 2

ليسانس مهندسي صنايع،  ليسانس يا فوق
هاي  و يا ساير رشته MBAاقتصاد، آمار، 

  مرتبط

  ها . كارشناس تحقيق بازار و بررسي طرح2
  )121(كدتخصص

  سال سابقه كاري در امور بازرگاني و فروش 2حداقل با 

 داراي قدرت تعاملي و ارتباطي باال 

 داشتن تجربه كافي در پيگيري امور فروش و مجوزات بازرگاني 

 منظم و جدي در پيگيري ها و هماهنگي هاي فروش 

 مسلط به زبان انگليسي، مهارت هاي رايانه اي و اينترنت 

 داخلي و خارجي آشنايي با مكاتبات بازرگاني  

فوق ديپلم يا ليسانس رشته هاي مرتبط با   سال 2
  تجربه كافي و مهارت در زبان انگليسي

  . كارمند بازرگاني و فروش3
  )143(كد تخصص

 به مسلط Post Script,SQL Server و Crystal Report 

 ميمستق نگيكد بر مسلط Html، CSS، C++  وVB   

   مسلط بهFlash و Dot Nuke  وOpen Erp 

 سرورها يانداز راه و نصب و شبكه تيريمد افزار سخت به آشنا 

 تيسا وب تيريمد و توسعه در توانا 

 باال يريادگي قدرت با خالق و منظم 

 سال 2
  وتريكامپ سانسيل يا پلميد فوق

  IT سانسيل)/افزار نرم/افزار سخت(
 افزار نرم كارشناس. 4

 ) 184 تخصص كد(

  HR@Nixxamed.comدر عنوان ايميـل به آدرس قيد كد تخصـصبا  كامـلارسال رزومه 
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